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În perioada 01.02.2016-14.02.2016, Poliţia Locală Hunedoara. a acţionat pe întreaga rază a
Municipiului Hunedoara, în conformitate cu competenţele conferite de Legea nr. 155/2010 - Legea
Poliţiei Locale.
Poliţiştii locali au constatat şi aplicat un număr de 98sancţiuni contravenţionale, din care 54
avertismente şi 44 amenzi în valoare de 50.055lei. Astfel au fost organizate şi s-a participat la
următoarele acţiuni:
A)Sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorialăa municipiului Hunedoara:
Comercializarea de produse alimentare în alte locuri decât cele special amenajate, ocuparea abuziva a
locurilor de parcare închiriate, parcarea autoturismelor pe zona verde, depozitarea gunoaielor în
locuri nepermise, refuzul de legitimare, tulburarea ordinii şi liniştii publice, murdărirea carosabilului
cu noroi, sunt doar câteva dintre cele mai importante sancţiuni contravenţionale, amenzile pentru
acestea ajungând la valoarea de 9.700lei.
Trei hunedoreni au fost surprinși vineri de patrula Poliției locale pe strada Vulcănescu din municipiul
Hunedoara, în timp ce transportau, cu căruța, lemn de stejar și cer. Cei trei nu au putut justifica
proveniența lemnului pe care îl transportau, aproximativ un metru cub.
În urma cercetărilor polițiștii au constatat că cei trei au sustras masa lemnoasă din afara fondului
forestier, mai exact din pădurea Buituri. Celor trei li s-au întocmit procese verbale de constatare a
contravenției in valoare de 2.000 lei, marfa fiind predată Ocolului Silvic Hunedoara.
Nerespectarea prevederilor cuprinse in autorizatia de desfiinţare a dus la sanctionarea unei societati
comerciale cu amenda in valoare de 10.000 lei, conform Legii 50/1991. Aceeaşi societate a fost
sancţionată contravenţional cu suma de 25.000 lei pentru lipsa măsurilor de igienizare-salubrizare a
unei clădiri proprietate, conform O.UG. 195/2005.
B) Activităţi pe linie de circulaţie rutieră:
Între problemele prioritare ale polițiștilor locali se află asigurarea unei cât mai bune fluențe a
traficului rutier, prin acțiunile organizate în special în zonele intens circulate, vizând identificarea și
sancționarea conducătorilor autovehiculelor oprite/staționate neregulamentar în staţia mijloacelor de
transport în comun, intersecții, sensuri giratorii, treceri de pietoni, cât şi sancţionarea celor ce încă
circulă cu atelaje cu tracţiune animală.
Astfel, în perioada 01.02.2016-14.02.2016, au fost întreprinse zilnic, acțiuni repetate în diverse zone
ale municipiului. Au fost aplicate 56 de sancțiuni contravenționale, din care 22 amenzi în valoare de
5.355 lei și 106puncte penalizare, conform OUG 195/2002.
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